
24    BRUGGEN 18 (2010) nr 2

Een schoolboekvoorbeeld van een ontwerp dat is 
geïnspireerd door de locatie. Dat zijn de twee nieuwe 

bruggen van ipv Delft in Beuningen. Ze lijken welis-
waar veel op elkaar, maar vertonen ook een aantal door 

de omgeving ingegeven verschillen. De twee bruggen 
liggen een paar honderd meter bij elkaar vandaan, zijn 
beide 36 meter lang en bestaan allebei feitelijk uit twee 
naast elkaar gelegen bruggen: een rechte verkeersbrug 
en een gekromde fietsbrug. Deze tweedeling is een 
voortzetting van de verkeerskundige indeling van de 
Lagunesingel waarover de bruggen liggen. Ook hier 
ligt het fietspad los van straat en trottoir. Verder zijn de 
hekwerken identiek, net als het brugdek: een betonnen 
dek met verhoogd voetpad voor de verkeersbrug en een 
kunststof dek voor de fietsbrug. De hekwerken bestaan 
uit dubbele plaatstalen balusters, spankabels en een 
kokerprofiel dat dienst doet als handregel.
Het belangrijkste verschil zit hem in de fietsbruggen. Bij 
de zuidelijk gelegen brug buigt het brugdek in het mid-
den naar buiten, van de verkeersbrug af. Een elf meter 

hoge stalen pyloon met tien symmetrisch gespannen 
tuien draagt het kunststof brugdek en de stalen draag-
constructie. Verlichting op de mast zorgt ervoor dat het 
brugdek en de tuien ‘s avonds goed verlicht zijn. Ipv 
Delft koos voor een tuibrug vanwege de open locatie. 
Dankzij de pyloon is de brug van ver zichtbaar.
De noordelijk gelegen brug ligt op een dichter bebouw-
de locatie. Een pyloonbrug was hier minder logisch; 
toch is ook de constructie van deze brug bijzonder. 
Het brugdek van de fietsbrug buigt in het midden naar 
binnen en wordt ondersteund door twee drukstangen. 
Het hekwerk aan de binnenkant van het fietspad vormt 
één geheel met dat op de naastgelegen verkeersbrug, 
zodat fietsbrug en verkeersbrug letterlijk samensmelten. 
Doordat de bruggen op veel punten identiek zijn (over-
spanning, hoofdliggers, randliggers, hekwerken), is het 
ipv Delft gelukt tegen relatief lage kosten twee op maat 
ontworpen bruggen te realiseren.   
meer informatie: ipv Delft, 015 7502573. www.ipvdelft.
nl / www.overbruggen.nl


